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1. Onderwerp 

 
Regionale overlegstructuur Ruimte 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Basistaak 
  Efficiencytaak  
  Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur 
 Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang Een heldere overlegstructuur tussen gemeentes, 
subregio’s, regio en provincie.  
 
 
 

4. Behandelschema: 
 
 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
28 april 
 
 
 
 

 
 
 
 
20 mei 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Advies PHO 1. Een discussie te voeren op basis van de notitie; 
2. In te stemmen met het voorstel en dat, met de 

bevindingen uit de discussie, mee te geven aan 
het Dagelijks Bestuur bij de verdere uitwerking 
van # Kracht 15.  

 
6. Reden afwijking eerdere 

besluitvorming en wijze 
afwijken 

- 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda staat) 

 

8. Inspraak   Nee 
  Ja, door:  

Wanneer: 
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9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland 
  Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te 

weten: 
 

  Structureel/incidenteel 
10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 

 
 Eerdere besluitvorming: 

Past binnen besluitvorming rondom # Kracht 15. 
11. Lokale context 

(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Adviesnota PHO   
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: 
Regionale overlegstructuur Ruimte  
 
 
Beslispunten: 
1. Een discussie over de regionale overlegstructuur Ruimte te voeren op basis van de notitie 

(bijlage 1); 
2. In te stemmen met het voorstel voor een flexibele, ruimtelijke overlegstructuur uit de 

notitie en de bevindingen uit de discussie mee te geven aan het Dagelijks Bestuur bij de 
verdere uitwerking van #Kracht15.  

 
Inleiding: 
In het PHO Ruimte van 11 februari jl. is een discussie gevoerd over de regionale rolbepaling in 
het ruimtelijke domein. Een vergelijkbare discussie is ook gevoerd in de andere PHO’s. Een en 
ander heeft geleid tot de Inhoudelijke agenda 2016 van Holland Rijnland, waarin niet alleen 
de diverse rollen staan beschreven maar ook op hoofdlijnen de thema’s en taken die Holland 
Rijnland in 2016 uitvoert. Het takenpakket staat overigens niet vast, maar zal de komende 
periode gevoed worden door de Regionale kansenkaart. Een dynamisch document waarin de 
huidige en toekomstige maatschappelijke opgaven in de regio staan beschreven en de 
partijen die deze opgaven op gaan pakken. 
Momenteel werken 9  gemeenten rondom Leiden aan een Omgevingsvisie Metropolitaan 
gebied Leiden, een pilot in de landelijke ontwikkeling naar omgevingsvisies. Binnen de Duin- 
en Bollenstreek wordt momenteel gewerkt aan de herziening van de Intergemeentelijke 
Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek. In beide trajecten participeren een groot 
aantal gemeenten en andere stakeholders. De gemeenten Teylingen, Noordwijk en Katwijk 
participeren in beide trajecten. 
 
Beoogd effect: 
Een heldere overlegstructuur tussen gemeentes, subregio’s, regio en provincie.  
 
Argumenten:  
1.1 De nieuwe overlegstructuur is nog niet helder 

Er wordt steeds meer samengewerkt tussen gemeenten op subregionaal niveau. Ook 
op het ruimtelijke domein. Deze samenwerking komt min of meer organisch tot stand 
en al werkende weg krijgt deze vorm. Nu de Omgevingsvisie Metropolitaan gebied 
Leiden op stoom is en de Actualisering ISG van start is gegaan, worden een aantal 
vragen pregnant over de overlegstructuur en de betrokkenheid van Holland Rijnland 
daar in. Het is goed om dat gesprek gezamenlijk te voeren.   
 

2.1 De overlegstructuur Ruimte maakt onderdeel uit van de bredere discussie over 
overlegstructuren binnen Holland Rijnland 
Bovengenoemde structuurdiscussie doet zich niet alleen op het ruimtelijke domein 
voor maar ook op andere terreinen. De structuurdiscussie dient daarom voor alle 
thema’s in Holland Rijnland gevoerd te worden. Deze discussie vindt plaats na de 

Vergadering: PHO Ruimte 
 

Datum: 20 mei 
Locatie: Gemeentehuis Teylingen, 

Voorhout  
Agendapunt: 9 
Kenmerk:  
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zomer, wanneer besluitvorming over de organisatiestructuur en inhoudelijke taken, 
reeds plaats hebben gevonden. Ook de samenwerking met andere partijen binnen en 
buiten de regio maakt daar onderdeel van uit. 
 

2.2  De nieuwe overlegstructuur dient goed aan te sluiten op de overlegstructuur met de 
provincie (Bestuurlijke Tafels) 
Wanneer gekeken wordt naar een overlegstructuur binnen Holland Rijnland is het ook 
goed om de afstemming met de provincie daarbij in ogenschouw te nemen. Binnen het 
ruimtelijke domein vinden die nu plaats op de Bestuurlijke Tafels. Deze 
afstemmingsmomenten zullen naar verwachting tweejaarlijks plaats blijven vinden en 
zich meer richten op strategische (ruimtelijke) ontwikkelingen en afspraken tussen 
(sub)regio en provincie. 

 
Kanttekeningen/risico’s: 
1.1 Flexibiliteit versus structuur 

Belangrijkste aandachtspunt in deze discussie is hoe er optimale samenwerking plaats 
kan vinden tussen gemeentelijke samenwerkingspartners en andere partners rondom 
bepaalde thema’s. Hoe faciliteren we deze samenwerking zo goed mogelijk? Daarvoor 
is flexibiliteit een vereiste. Aan de andere kant is behoefte aan een vaste en heldere 
overlegstructuur: waar ontmoet je elkaar? Waar vindt afstemming, overleg en 
besluitvorming  plaats? 

 
Financiën:  
-  
 
Communicatie: 
Dit thema zal de komende periode terugkomen in de discussie over #Kracht15. 
 
Evaluatie: 
Na implementatie van de nieuwe werkwijze en bijpassende (overleg)structuur in Holland 
Rijnland, zal deze structuur worden geëvalueerd. 
 
Bijlagen: 
Notitie Regionale overlegstructuur Ruimte. 
 
 

 
 


